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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
KОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: IV-404-545/2019 
Дана: 12.11.2019.  
Суботица, 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
   ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА –  
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД 

РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ  
СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА, СА СИСТЕМОМ ВИДЕО НАДЗОРА (ФАЗА 1.) 

 
 Дана 30.10.2019. године је објављена на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца  
Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ЈН К 55/19, у којој Наручилац врши 
следећу измену:  

 
I 
 

 У ПОГЛАВЉУ II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 73. ЗЈН И УПУТСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 
Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2. 2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, (страна 7/36) врши се 
измена у условима испуњености услова: 
  

- На страни 7/36 у оквиру табеле под тачком 2.4. додаје се „или 415 или 315 – 
Одговорни извођач радова саобраћајница или одговони пројектант 
саобраћајница“. 

- На страни 7/36 у оквиру табеле на крају додаје се још једна напомена са текстом: 
„Понуђач испуњава услов и погледу кадровског капацитета и у случају да лица 
имају лиценце издате у складу са Правилником о полагању стручног испита у 
области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, 
грађења и енергетске ефикасности, као и лицима за одговорна лица и регистру 
лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник 
РС“, бр. 51/2019). У прилогу 2. наведеног правилника дата је табела у којој су 
наведени еквиваленти старих и нових ознака лиценци. 

- На страни 7/36 реч: „инжињер“ замењује се у речју „инжењер“. 
 

те сада гласи: 
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2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 
 
2.2. Да има у радном односу или ангажовано 
другим Уговором у складу са Законом о раду 
минимум: 
2.1. 1 (једног) дипломираног инжењера са 
лиценцом бр. 470 или 370 – Одговорни извођач 
радова или  одговорни пројектант саобраћајне 
сигнализације, 
2.2. 1 (једног) дипломираног инжењера са 
лиценцом бр. 453 или 353 – Одговорни извођач 
радова или одговорни пројектант 
телекомуникационих мрежа и система, 
2.3. 1 (једног) дипломираног инжењера са 
лиценцом бр. 450  или 350 – Одговорни извођач 
радова или  одговорни пројектант 
електоренергетских инсталација ниског и 
средњег напона, 

 2.4. 1 (једног) дипломираног инжењера са 
лиценцом бр. 410 или 310 – Одговорни извођач 
радова  или одговорни пројектант грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова на 
објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње или дипломираног инжењера са 
лиценцом бр. 415 или 315 – Одговорни извођач 
радова саобраћајница или одговони пројектант 
саобраћајница. 
 
 
НАПОМЕНА: Понуђач испуњава услов у погледу 
кадровског капацитета и у случају да једно лице 
поседује више лиценци. 
Понуђач испуњава услов и погледу кадровског 
капацитета и у случају да лица имају лиценце 
издате у складу са Правилником о полагању 
стручног испита у области просторног и 
урбанистичког планирања, израде техничке 
документације, грађења и енергетске 
ефикасности, као и лицима за одговорна лица и 
регистру лиценцираних инжењера, архитеката и 
просторних планера („Службени гласник РС“, бр. 
51/2019). У прилогу 2. наведеног Правилника 
дата је табела у којој су наведени еквиваленти 
старих и нових ознака лиценци. 

 

 
 
 
 
 
 
Oбразац бр. 9. Изјава понуђача дата по пуном 
материјалном и кривичном оддговорношћу да 
располаже траженим кадровским капацитетом. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Град Суботица, Градска управа, Измена конкурсне документације јавне набавке услуге – техничког прегледа реконструкције и доградње 
коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са системом 

видео надзора (фаза I), ЈН К 55/19 

 

 

II 
У ПОГЛАВЉУ V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се 

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9 – ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ 
КАПАЦИТЕТОМ (страна 22/36), у ком обрасцу се реч: „инжињер“ замењује са речју: 
„инжењер“. 

Позивају  се понуђачи да приликом подношења понуде попуне и приложе образац бр. 9 
из ове Измене конкурсне документације. 

 
III 

  
 У осталом делу Конкурсна документација остаја непромењена. 
 
                                                                                                       Комисија за јавне набавке 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9 

 
ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ  

НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, као законски заступник понуђача, дајем 
следећу  

И З Ј А В У  
Понуђач ____________________________________ из ________________________ улица 
__________________ бр. ___ ПИБ ______________, матични број  _______________________, 
изјављујем да у поступку јавне набавке радова – услуге техничког прегледа реконструкције и 
доградње  коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радића до 
раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са системом видео надзора (Фаза I), ЈН К 55/19, 
располаже у складу са Законом о раду, запосленим лицима на неодређено или одређено време 
или ангажованим лицима  по другом основу у складу са Законом о раду, која раде на пословима 
везаним за предметну набавку, и то:  
 

1. - 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом бр. 470 или 370 – Одговорни извођач 
радова или  одговорни пројектант саобраћајне сигнализације, по основу: 1. запослено на  
неодређено време код понуђача, 2. запослено на одређено време код понуђача, 3. 
ангажован по другом основу из Закона о раду код Понуђача: 
________________________________________________________________________ ;  
 

2. - 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом бр. 453 или 353 – Одговорни извођач 
радова или одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система , по основу: 1. 
запослено на  неодређено време код понуђача, 2. запослено на одређено време код 
понуђача, 3. ангажован по другом основу из Закона о раду код понуђача: 
___________________________________________________________________________ 
 

3. - 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом бр. 450  или 350 – Одговорни извођач 
радова или  одговорни пројектант електоренергетских инсталација ниског и средњег 
напона , по основу: 1. запослено на  неодређено време код понуђача, 2. запослено на 
одређено време код понуђача, 3. ангажован по другом основу из Закона о раду код 
понуђача: 
___________________________________________________________________________ 

 
4. - 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом бр. 410 или 310 – Одговорни извођач 

радова  или одговорни пројектант грађевинских конструкција и грађевинско-занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, или са лиценцом 415 
или 315 Одговорни извођач радова саобраћајница или  одговорни пројектант 
саобраћајница, по основу: 1. запослено на  неодређено време код понуђача, 2. запослено 
на одређено време код понуђача, 3. ангажован по другом основу из Закона о раду код 
понуђача: 
___________________________________________________________________________   

 

Датум: 

 

 

 

Потпис понуђача 

   

Напомена: Понуђач треба да заокружи  број лиценце којим лице располаже и  редни број по ком 
основу је ангажовао лице. У случају да лице  није запослено код понуђача него ангажовано по 
другом основу у складу са Законом о раду, понуђач треба да на линију упише врсту уговора 
(уговор о делу, уговор о привременим или повременим пословима). Наручилац упозорава да је 
давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ 
за прекршајну одговорност, у смислу члана 170. став 1.  тачка 3) ЗЈН.  


